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VAZANTE: Prefeito assina termo de compromisso para 
inclusão de Vazante na Campanha da ONU/UNISDR 
 

 

O prefeito Jacques Soares Guimarães assinou nessa quinta-feira, 15 de março, um 
termo de compromisso de participação para inclusão de Vazante na Campanha da 
ONU/UNISDR, “Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se Preparando”. 

Na ocasião, nomeou o segundo Tenente Gabriel como representante junto a 
ONU/UNISDR na campanha “Vazante Mais Resiliente”. 

Na oportunidade o prefeito relatou que encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de 
Lei institucionalizando a campanha, além da previsão da elaboração do Plano Local de 
Resiliência e do Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil com o apoio do CBMMG. 

No ano de 2017 foram realizados vários registros de dolinas (crateras) no espaço 
urbano do município após as chuvas, o que tem causado preocupação à comunidade e 
autoridades locais, necessitando reavaliar a ocupação ordenada e sustentável do 
perímetro urbano mediantes estes riscos de desastres característicos do município. 

FONTE:https://correioregional.net/2018/03/18/vazante-prefeito-assina-termo-de-compromisso-para-
inclusao-de-vazante-na-campanha-da-onu-unisdr/ 



 

Prefeitura investe R$ 140 milhões em obras de 
drenagem na cidade 

 

Cerca de R$ 140 milhões estão sendo aplicados em obras de drenagem para reduzir os 
riscos de enchentes nas áreas dos rios Pinheirinho e Barigui pela Prefeitura. A 
informação é do vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas, Eduardo 
Pimentel, que abriu o 1 º Seminário Estadual de Defesas Civis, nesta segunda-feira 
(19/03), no salão de atos do Parque Barigui. 

“Vamos concluir essas obras e, com a chegada dos R$ 170 milhões que estamos 
aguardando do Ministério das Cidades, também vamos investir no Rio Belém”, disse o 
vice-prefeito, que fez um apanhado das ações de prevenção a enchentes feitas nos 
últimos 15 meses. 

O secretário municipal da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel, também 
participou da abertura do evento. “Prevenção, tanto do poder público como da 
comunidade, cada um fazendo a sua parte, é fundamental para reduzir os danos em 
situações de emergência”, afirmou. 

Gestão.integrada 
  

Drenagem e desobstrução periódica de galerias são providências necessárias para 
prevenir alagamentos e, segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Nelson 
Ribeiro, devem andar de mãos dadas com o preparo dos moradores para lidar com 
situações adversas. Por isso, observou, no ano passado Greca instituiu o comitê gestor 
local do programa internacional Construindo Cidades Resilientes - capacidade para 
agir em situações adversas para retomar a normalidade. 

“É necessário que toda a sociedade esteja envolvida nesse processo e não só o poder 
Executivo, porque mesmo com todo o investimento que se possa fazer, não se pode 
ignorar o impacto das mudanças climáticas. Daí a importância da gestão integrada que 
pauta o nosso trabalho”, disse.  

Experiência ao lado 



 
Participante do seminário, a Defesa Civil de Pinhais é um exemplo dessa proposta e 
levou representantes da Associação de Moradores do Jardim Weissópolis. “Queremos 
aprender com os acertos de Curitiba sem perda de tempo. Os rios Atuba, Iraí e Palmital 
se encontram nesse bairro, que é o mais populoso do município e fica numa planície”, 
explicou o agente de Defesa Civil local Newton Ledra. 

Com a ajuda da presidente da entidade, Rosalina Gutervil, e da diretora Maria Luiza 
Bernardi, Pinhais está começando a capacitar lideranças locais para que elas orientem 
os moradores. “Todos temos que saber o que fazer quando o pior acontecer”, disse 
Maria Luiza, referindo-se aos temporais. O município é vizinho dos bairros Cajuru, 
Bairro Alto e Capão da Imbuia, em Curitiba. 

Seminário 

O seminário termina nesta terça-feira (20/03), no final da tarde. Além da região 
metropolitana, participam representantes de municípios do interior do Estado, como 
Arapongas. Além da resiliência, estão sendo discutidas no encontro a avaliação e 
identificação de riscos em imóveis e segurança de barragens. 

Da abertura do evento, também participou o assessor de Relações Internacional da 
Prefeitura, Rodolpho Zannin Feijó. 

FONTE:http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-investe-r-140-milhoes-em-obras-de-

drenagem-na-cidade/45403 

 

 

10: uma década de progresso na gestão de riscos de 
desastres 

Este livro fornece uma visão geral dos progressos realizados na gestão de riscos de 
desastres nos dez anos até 2017, destacando as conquistas de países específicos, como 
Indonésia, Turquia, Índia, Bangladesh, México, Nepal e Etiópia. Cada capítulo enfoca 
um tópico diferente, incluindo a comunicação e uso de informações de risco; melhoria 
da redução e resposta do risco; políticas de investimento em risco e 
resiliência; recuperando melhor; fortalecimento dos meios de subsistência; e 
desenvolvimento resiliente. 

FONTE:http://viewer.zmags.com/publication/7c3e2b67#/7c3e2b67/1 

 



Co-learning kit de resiliência de catástrofe: uma 
abordagem centrada na pessoa para se envolver com 
narrativas de refugiados e práticas de segurança 

Este conjunto de ferramentas visa fortalecer a preparação e a resiliência dos 
refugiados e participantes humanitários aos riscos naturais na Austrália. Ele descreve 
uma abordagem de "co-aprendizagem de resiliência de desastres", que é um processo 
sistêmico para informar, engajar e fazer parcerias com pessoas com base em suas 
experiências de vida, pontos fortes, desafios e necessidades únicos. A co-
aprendizagem da resiliência a desastres pode contribuir para fundamentar políticas, 
programas e serviços nas experiências vividas das pessoas e práticas diárias para se 
sentir seguras e seguras. Espera-se que esta abordagem centrada na pessoa possa 
desencadear inovações no projeto e implementação de programas e serviços 
colaborativos, responsáveis, responsivos e capacitadores (CARE) com refugiados e 
participantes humanitários. 

Este conjunto de ferramentas foi escrito principalmente para os trabalhadores sociais 
em serviços de assentamento humanitário e multicultural, e pessoal de divulgação 
comunitária em serviços locais de emergência e prefeituras. Também será útil para 
voluntários humanitários e mobilizadores comunitários que trabalhem com pessoas 
deslocadas em diversos contextos em todo o mundo. O trabalho futuro pode ampliar 
essa abordagem centrada na pessoa, envolvendo pessoas que estão temporariamente 
ou permanentemente deslocadas e vivendo em condições variadas - em abrigos, 
acampamentos, veículos ou nas ruas. 

Este conjunto de ferramentas é o resultado de um projeto de pesquisa colaborativo, 
Resilient Together: envolvendo o conhecimento e as capacidades dos refugiados para 
um Illawarra resistente a desastres, conduzido pela Universidade de Wollongong, 
Austrália, com instituições, conselhos e comunidades em 2017 através de Illawarra. 
Através de 26 entrevistas em profundidade com pessoas da Birmânia, Congo, Irã, 
Iraque, Libéria, Síria e Uganda - atualmente vivendo em toda a região de Illawarra, em 
Nova Gales do Sul, Austrália - o projeto adotou uma abordagem centrada na pessoa 
para mapear narrativas e práticas de refugiados para desastre resiliência. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57379_colearningdisasterresiliencetoolkit.pdf 

 

Diretrizes para prevenção, preparação e resposta de 
incêndios em assentamentos informais, edifícios 
residenciais e não residenciais 



Esta orientação foi desenvolvida com o objetivo de promover as melhores práticas de 
prevenção, preparação e resposta que reduzirão os riscos relacionados ao fogo entre 
os residentes de assentamentos informais, edifícios residenciais e não residenciais no 
Líbano e promovam o desenvolvimento de longo prazo, harmonizado estratégias 
intersetoriais de redução do risco de incêndio que trarão soluções sustentáveis e 
incorporarão resiliência e mitigação de desastres em ações e decisões. 

O Líbano acolhe pelo menos um milhão de refugiados sírios oficialmente registrados 
na ONU, muitos deles vivendo em assentamentos informais e prédios residenciais e 
não residenciais espalhados por todo o país. Infelizmente, os assentamentos de tendas 
e os edifícios de baixa qualidade, devido à sua informalidade e espontaneidade à 
medida que são construídos de forma ad hoc, correm alto risco de incêndio. 

FONTE:https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?id=15275 

 

No Brasil, chefe da UNESCO destaca importância das 
mulheres para melhorar gestão da água no mundo 

A voz das mulheres é indispensável para abordar a questão da melhor gestão e uso da 
água no mundo, na avaliação da diretora-geral da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, presente na abertura do 
Fórum Mundial da Água nesta segunda-feira (19) em Brasília (DF). 

“Trata-se de questão na qual a voz das mulheres se faz indispensável, desempenha 
papel central no provimento, gestão e abastecimento da água”, disse Audrey. 

“No mundo, mulheres e crianças gastam aproximadamente 200 milhões de horas 
buscando água, tempo que poderia ser mais bem investido em educação. Os riscos são 
altos, mas o futuro depende das ações que fizermos hoje em relação ao uso da água”, 
disse. 

Devido a papéis tradicionais de gênero, em muitas comunidades com difícil acesso à 
água as mulheres são responsáveis por sua coleta em diferentes lugares do mundo. 

“Somos custodiantes do frágil ecossistema do planeta. É nossa responsabilidade 
coletiva defender o direito humano ao acesso à água e saneamento para as próximas 
gerações”, declarou Audrey. 

Onze chefes de Estado e de governo participaram na sede do Ministério de Relações 



Exteriores da abertura do Fórum Mundial da Água, que ocorre até sexta-feira (23) na 
capital brasileira. 

Na ocasião, o presidente brasileiro, Michel Temer, lembrou que há 2 bilhões de 
pessoas no mundo que não têm acesso a fontes seguras de água, enquanto outras 2 
bilhões não têm saneamento básico. Mais de 260 milhões precisam andar mais de 
meia hora para coletar água, lembrou. 

“Não temos tanto tempo a perder. Ninguém ignora que o acesso a água e saneamento 
está ligado à nossa capacidade de crescer de forma sustentável. Já não pode haver 
dúvida, em nome do acesso à água, em nome do futuro, que precisamos buscar o 
desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes”, declarou. 

“O consenso é esse, a vida na Terra estará ameaçada se não respeitarmos os limites da 
natureza. O compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é 
histórico”, salientou. “Estamos firmemente empenhados em implementar a Agenda 
2030.” 

Temer disse ainda que a segurança hídrica é cerne das políticas públicas brasileiras. 
“Para preservar cursos d’água, implementamos o Programa Plantadores de Rios, que 
usa ferramentas digitais para defender nascentes e áreas de proteção permanente”, 
declarou. 

“Na semana passada, lançamos um processo de captação de recursos para proteção 
de nascentes de duas bacias hidrográficas brasileiras, a do rio São Francisco e do rio 
Parnaíba”, afirmou. “E estamos criando duas áreas de conservação da biodiversidade 
marinha”, completou Temer, lembrando que o governo federal está preparando 
projeto de lei para “modernizar o marco regulatório do saneamento básico e 
incentivar novos investimentos.” 

Organizado a cada três anos, o Fórum Mundial da Água é o principal encontro global 
em que a comunidade de profissionais do setor hídrico e os formuladores de políticas 
trabalham para estabelecer os planos de ação de longo prazo sobre os desafios 
relacionados à água. Com mais de 150 países representados, o fórum visa aumentar a 
conscientização e reforçar o compromisso político com relação ao uso e à gestão da 
água. 

Além do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, este ano acontece a 
abertura da Década Internacional de Ação “Água para o Desenvolvimento 
Sustentável” (22 de março de 2018 a 22 de março de 2028). A Década visa fortalecer a 
cooperação e a mobilização internacionais, a fim de contribuir para a realização dos 
ODS. 

 FONTE:http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261494s.pdf 



 

UNESCO lança relatório mundial sobre desenvolvimento 
dos recursos hídricos 

As soluções baseadas na natureza podem ter um papel importante na melhoria do 
abastecimento e da qualidade da água e na redução do impacto dos desastres 
naturais, de acordo com a edição de 2018 do Relatório Mundial das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos. 

O estudo, que será apresentado por Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, e por 
Gilbert Houngbo, diretor do UN Water (ONU Água, em tradução livre) durante 8º 
Fórum Mundial da Água, em Brasília, defende que reservatórios, canais de irrigação e 
estações de tratamento de água não sejam os únicos instrumentos de gestão hídrica à 
nossa disposição. 

Em 1986, o estado do Rajastão (Índia) passou por uma das piores secas de sua história. 
Durante os anos seguintes, uma ONG trabalhou junto com as comunidades locais para 
estabelecer estruturas de coleta de água e regenerar solos e florestas na região. A 
iniciativa levou a um aumento de 30% na cobertura florestal, os níveis das águas 
subterrâneas subiram em alguns metros e a produtividade das terras de cultivo 
aumentou. 

Tais medidas são bons exemplos de soluções baseadas na natureza (SbN) defendidas 
na mais recente edição do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos: “Soluções baseadas na natureza para a gestão 
da água”. 

O relatório reconhece a água não apenas como um elemento isolado, mas como parte 
integrante de um processo natural complexo que envolve evaporação, precipitação e 
absorção da água pelo solo. A presença e a extensão da cobertura vegetal – como 
pastagens, zonas úmidas e florestas – influencia o ciclo da água e pode ser o foco de 
ações para a melhoria da quantidade e da qualidade da água disponível. 

“Precisamos de novas soluções na gestão dos recursos hídricos para superar os novos 
desafios da segurança hídrica causados pelo crescimento da população e pela 
mudança climática. Se não fizermos nada, em 2050, cerca de 5 bilhões de pessoas 
estarão vivendo em áreas com baixo acesso à água. Este relatório propõe soluções 
baseadas na natureza para uma melhor gestão da água. Essa é uma importante tarefa 
que todos nós precisamos cumprir, juntos e de maneira responsável, para evitar 



conflitos relacionados à água”, declarou a diretora-geral da UNESCO. 

“Por muito tempo, o mundo tem se transformado em um lugar onde as melhorias para 
a gestão hídrica são baseadas primariamente nas infraestruturas construídas pelo ser 
humano, conhecidas como ‘infraestruturas cinzas’. Com isso, conhecimentos 
tradicionais e indígenas, que abrangem soluções mais ‘verdes’, são constantemente 
deixados de lado. Três anos após a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, é hora de reexaminarmos as soluções baseadas na natureza para que nos 
auxiliem a alcançar os objetivos relacionados à gestão hídrica”, escreveu Gilbert 
Houngbo, diretor do UN Water e presidente do Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola, no prefácio do Relatório. 

Foco na ‘engenharia ambiental’ 

A chamada infraestrutura “verde”, em oposição à tradicional infraestrutura “cinza”, 
concentra-se em preservar as funções dos ecossistemas, tanto naturais quanto 
artificiais, e na engenharia ambiental, ao invés da engenharia civil, para melhorar a 
gestão dos recursos hídricos. 

A infraestrutura verde apresenta diversos usos no setor da agricultura, de longe o 
maior consumidor de água. Contribuindo para o desenvolvimento de sistemas de 
irrigação mais efetivos e econômicos, por exemplo, a infraestrutura verde pode ajudar 
a reduzir as pressões sobre o uso da terra, limitando a poluição, a erosão do solo e as 
necessidades hídricas. 

Dessa maneira, o Sistema de Intensificação do Arroz, originalmente desenvolvido em 
Madagascar, ajuda a restaurar o funcionamento hidrológico e ecológico dos solos, ao 
invés de usar novas variedades de plantio ou produtos químicos. Esse sistema propicia 
uma economia de 25% a 50% na necessidade hídrica e de 80% a 90% em sementes, 
enquanto aumenta a produção de arroz de 25% a 50%, dependendo da região na qual 
está implementado. 

Estima-se que a produção agrícola possa ser aumentada em cerca de 20% em todo o 
mundo, se forem utilizadas práticas mais verdes de gestão da água. Um estudo citado 
pelo Relatório avaliou projetos de desenvolvimento agrícola em 57 países de baixa 
renda e descobriu que o uso mais eficiente da água, combinado com a redução do uso 
de pesticidas e com melhorias na cobertura do solo, aumentou o rendimento das 
colheitas em 79%. 

Soluções verdes também mostram grande potencial em áreas urbanas. Enquanto 
“paredes verdes” e jardins nos terraços (“jardins suspensos”) talvez sejam os exemplos 
mais facilmente identificáveis, outros incluem medidas para reciclar e coletar água, 
reservatórios para a recarga de águas subterrâneas e proteção de bacias hidrográficas 
que abastecem áreas urbanas. A cidade de Nova York tem protegido suas três maiores 
bacias hidrográficas desde o final dos anos 1990. Dispondo do maior abastecimento de 
água não filtrada nos Estados Unidos, a cidade agora economiza mais de US$ 300 



milhões anualmente em tratamento de água e custos de manutenção. 

Confrontados pela sempre crescente necessidade de água, países e cidades têm 
demonstrado um interesse crescente em soluções verdes. A China, por exemplo, 
iniciou recentemente um projeto chamado Cidade Esponja, para melhorar a 
disponibilidade de água em aglomerados urbanos. Até 2020, serão construídas 16 
Cidades-Esponja pilotos pelo país. O objetivo é reciclar 70% da água da chuva por meio 
de uma maior permeação do solo, por retenção e armazenamento, e pela purificação 
da água e restauração de zonas úmidas adjacentes. 

A importância das zonas úmidas 

As zonas úmidas cobrem apenas cerca de 2,6% da superfície do planeta, mas têm um 
papel desproporcionalmente grande na hidrologia. Elas impactam de forma direta a 
qualidade da água, filtrando substâncias tóxicas, de pesticidas a descargas industriais e 
da mineração. 

Há evidências de que as zonas úmidas sozinhas podem remover de 20% a 60% dos 
metais na água e reter de 80% a 90% dos sedimentos de escoamento. Alguns países 
chegaram a criar zonas úmidas para tratar as águas residuais industriais, ao menos 
parcialmente. Durante os últimos anos, a Ucrânia, por exemplo, tem realizado 
experimentos com zonas úmidas artificiais para filtrar produtos farmacêuticos de 
águas residuais. 

No entanto, os ecossistemas sozinhos não são capazes de executar a totalidade das 
funções de tratamento da água. Eles não podem filtrar todos os tipos de substâncias 
tóxicas despejadas na água, e suas capacidades têm limites. Existem pontos críticos 
além dos quais os impactos negativos da carga de poluentes em um ecossistema se 
tornam irreversíveis, daí vem a necessidade de se reconhecer os limites e gerenciar os 
ecossistemas adequadamente. 

Atenuar os riscos de desastres naturais 

As zonas úmidas também agem como barreiras naturais que absorvem e capturam 
água da chuva, reduzindo a erosão do solo e os impactos de certos desastres naturais, 
como inundações. Com a mudança climática, especialistas preveem que irá ocorrer um 
aumento da frequência e da intensidade dos desastres naturais. 

Alguns países já começaram a tomar precauções. O Chile, por exemplo, anunciou 
medidas para proteger suas zonas úmidas litorâneas após o tsunami de 2010. O estado 
de Louisiana (EUA) criou a Autoridade de Proteção e Restauração Costeira após o 
Furacão Katrina (2005), cujo impacto devastador foi aumentado pela degradação das 
zonas úmidas no delta do Rio Mississippi. 

Entretanto, o uso de soluções baseadas na natureza continua a ser secundário, e quase 
todos os investimentos ainda são direcionados a projetos de infraestrutura cinza. 
Porém, para satisfazer a crescente demanda por água, infraestruturas verdes parecem 



ser uma solução promissora, complementando as abordagens tradicionais. 

Os autores do relatório pedem que haja um maior equilíbrio entre as duas, 
especialmente considerando que as soluções baseadas na natureza estão mais bem 
alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pelas Nações 
Unidas em 2015. 

Coordenado pelo Programa Mundial de Avaliação dos Recursos Hídricos da UNESCO 
(WWAP, na sigla em inglês), o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos é fruto da colaboração entre 31 entidades das 
Nações Unidas e 39 parceiros internacionais que formam o UN Water. Sua publicação, 
geralmente, coincide com o Dia Mundial da Água, celebrado todos os anos em 22 de 
março. 

UNESCO participa do Fórum Mundial da Água em Brasília 

A UNESCO contribui com a programação do 8º Fórum Mundial da Água organizando 
algumas de suas sessões e eventos paralelos e trazendo especialistas de todo o mundo 
para participar como palestrantes do evento. 

Ao todo, a UNESCO estará organizando e/ou palestrando em mais de 40 sessões 
temáticas, sendo elas ordinárias ou especiais, e em eventos paralelos do Fórum, e 
também contará com um estande institucional na área Expo (de exposições). Além 
disso, durante o período do Fórum, os/as especialistas da instituição participarão de 
uma programação especial organizada pelo Sistema ONU no Brasil. 

O principal momento da UNESCO será a sessão especial para o lançamento, global e 
oficial, do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos (informações acima). 

A UNESCO também é a organização líder das sessões do Fórum relacionadas ao tema 
compartilhamento de água. Isso significa que, junto a outras quatro instituições, 
organizou as sessões e eventos relacionados a este tema do Fórum. 

O compartilhamento de água é o tema principal do 8º Fórum Mundial da água dentre 
os nove que serão discutidos durante o evento: mudança climática; pessoas; 
desenvolvimento; questões urbanas; ecossistemas; finanças; compartilhamento; 
capacitação e governança. 

Cerca de 200 especialistas ligados direta e indiretamente à UNESCO estarão presentes 
no 8º Fórum Mundial da Água. Dentre eles estão, além de representantes da ONU-
Água, especialistas do Programa Hidrológico Internacional (PHI) da UNESCO, do 
Escritório Regional de Ciências da UNESCO para a América Latina e o Caribe, do 
Escritório Regional de Ciências da UNESCO para a Ásia e o Pacífico, de diversas 
cátedras do Programa UNITWIN relacionadas ao tema, além de institutos e centros 
ligados à Organização. 



Evento do Sistema ONU no Brasil 

Fora da programação do Fórum, mas também discutindo a gestão dos recursos 
hídricos, a UNESCO participa do evento Planeta ODS, que tem como objetivo, durante 
o Fórum Mundial da Água, funcionar como uma área de referência na cidade para 
discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco no ODS 6 
sobre água e saneamento. 

O Planeta ODS acontece no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, no Planetário de 
Brasília, realizado por meio de uma parceria entre o Sistema ONU no Brasil e o 
Governo do Distrito Federal (GDF). 

Na ocasião, às 11h, o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
dos Recursos Hídricos será reapresentado para o público brasileiro, mais 
especificamente para os chefes das agências da ONU no Brasil e para os principais 
parceiros do governo brasileiro envolvidos com o tema da água. Saiba mais na matéria 
abaixo. 

Sobre o Fórum Mundial da Água 

O Fórum Mundial da Água é o maior evento global sobre o tema. Organizado pelo 
Conselho Mundial da Água, o Fórum acontece a cada três anos e está em sua oitava 
edição. Neste ano, pela primeira vez um país do Hemisfério Sul sediará o evento. São 
esperadas 40 mil pessoas de cerca de 150 países. 

Saiba quais são os eventos paralelos e sessões do Fórum com os quais a UNESCO está 
envolvida, seja organizando ou tendo um de seus especialistas como palestrante. 

Saiba mais sobre o 8º Fórum Mundial da Água. 

FONTE:http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/unesco_participates_in_the_world_water_forum_in_brasilia/ 

 

Sudene terá apoio do PNUD na construção do Plano de 
Desenvolvimento do Nordeste 

Quando se analisa o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos 
estados brasileiros, é possível identificar grande disparidade entre os estados do Norte 
e Nordeste, situados entre 0,600-0,699 (IDHM médio), em relação aos estados das 
Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, situados entre 0,700-7,699 (IDHM alto) – assim 



como o Distrito Federal, situado no intervalo entre 0,800-1 (IDHM muito alto). 

Todas as 12 Unidades da Federação com os menores índices e agrupadas na faixa do 
médio desenvolvimento humano estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste. 

Para melhorar esse quadro, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) e o PNUD estabeleceram parceria e, juntos, buscarão impulsionar a região 
para o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030. 

Nesse contexto e com foco na sistematização de conhecimento e experiências que 
contribuam para a formulação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste 
(PRDNE), a Sudene realizou o seminário “Caminhos para o Desenvolvimento do 
Nordeste”. 

A iniciativa, que resulta de acordo de cooperação técnica entre a superintendência e o 
PNUD, reuniu, na semana passada, a equipe técnica da autarquia e representantes de 
instituições que atuam com planejamento de políticas públicas e desenvolvimento 
econômico e social. 

Também estiveram presentes no seminário representantes do Tribunal de Contas da 
União (TCU), BNDES e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex – Brasil). 

Na abertura do evento, o superintendente da Sudene, Marcelo Neves, reforçou o 
empenho da instituição em transformar o PRDNE em lei para pautar os futuros 
governantes dos estados da área de atuação da Sudene. Já o diretor de país do PNUD 
no Brasil, Didier Trebucq, classificou como um grande desafio superar os baixos índices 
de desenvolvimento humano que ainda são realidade em vários municípios do 
Nordeste. 

Trebucq defendeu que a solução desse impasse deve se construir a partir de uma visão 
sistêmica que inclua, entre outras atividades, o investimento em políticas sociais, a 
geração de oportunidades para absorver a mão de obra local e novas alternativas para 
dinamizar a infraestrutura da região. 

“Também é importante estabelecer uma governança regional. O Nordeste precisa 
crescer acima da média nacional. É importante, para tanto, investir na capacidade 
institucional da Sudene para estabelecer estratégias e monitorar resultados de 
iniciativas como o PRDNE”, defendeu. 

Representante-residente assistente e coordenadora da área programática do PNUD, 
Maristela Baioni avaliou que a importância do evento está na discussão da Agenda 
2030 de longo prazo. 

“Ela traz os temas considerados mais importantes pelo colegiado de nações e pode ser 
claramente absorvida pelo planejamento regional, sendo instrumento para que se 
possa monitorá-lo por meio de indicadores e metas. É um grande roteiro que, se 



absorvido pelos instrumentos locais, é capaz de possibilitar, em 2030, um Nordeste 
mais sustentável e inclusivo”, disse. 

Durante o evento, a Sudene disponibilizou, ainda, um questionário online para que os 
participantes pudessem opinar sobre o conteúdo do Plano Regional de 
Desenvolvimento do Nordeste e quais poderiam ser os modelos de governança do 
projeto. 

Parte das perguntas apresentou uma lista de opções para que os respondentes 
elegessem os temas prioritários a serem analisados pela autarquia na construção do 
PRDNE e quais os principais entraves ao desenvolvimento regional sustentável. As 
informações colhidas por meio da plataforma subsidiarão a formulação do plano. 

Em 2017, PNUD e Sudene assinaram novo projeto de cooperação para fortalecer as 
capacidades institucionais da superintendência de realizar e implementar processos de 
desenvolvimento regional no Nordeste, Norte dos estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo. O projeto também promove o desenvolvimento inclusivo, redução de 
vulnerabilidades dos grupos minoritários e ambientalmente sustentável. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/sudene-tera-

apoio-do-pnud-na-construcao-do-plano-de-desenvolvime.html 
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 https://cc.preventionweb.net/?4pxhag6q 

 

 

Chamada a voluntários/as para a organização destes 
eventos: 



Enquanto membro da INEE, queremos convidá-lo/a a colaborar conosco na 
organização de um encontro informal de membros da INEE na sua zona geográfica. 
Não precisa ter experiência uma vez que, enquanto responsável pela organização de 
um encontro deste gênero, só terá que indicar uma hora e local para o encontro, 
convidar alguns amigos/as e/ou colegas e eventualmente facilitar o diálogo entres 
as/os participantes. Posteriormente, pedimos-lhe só que envie ao Secretariado da INEE 
algumas notas sobre o resultado desse encontro, por e-mail. 

Pode encontrar algumas linhas de orientação sobre a organização deste tipo de 
eventos. 

FONTEhttps://docs.google.com/document/d/1T-

wwaWXU02S54CdvhxpiZHweK5dEqRSnz6I2NmYiddE/edit?mc_cid=d706fd2d72&mc_eid=a7d966b500 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjkssD2NP8fny9v0fjqiNz_2oZXbmVg_vQNFb3n-

YLTlx-Wg/viewform?mc_cid=d706fd2d72&mc_eid=a7d966b500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 


